Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Monitoring Bouw&Infra van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan de lezing

‘De randen van onze vakgebieden’
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Monitoring Bouw&Infra
: dinsdag 22 november 2016
: 13.30 uur tot 17.00 uur
: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB te Rotterdam
: € 50,00 excl. BTW
: 3 PE-punten

Inhoud
De heer ing. Mathy Boon, werkzaam als senior expert en tevens directievoorzitter bij BosBoon Expertise,
hebben wij bereid gevonden de presentatie voor zijn rekening te nemen.
BosBoon Expertise is een gerenommeerd expertisebureau op het gebied van onderzoek naar en de
behandeling van schadegevallen op Engineering, Property, Liability (materieel en letsel) en Marine, zowel
nationaal als internationaal. Claims service organisatie BBS is een dochterbedrijf en richt zich op niet
verzekerde risico’s en belangen (ook taxaties en regres).
Als oprichter van BouwRisk heeft de heer Boon het grijze gebied tussen het werk van de branches
Monitoring Bouw&Infra en ATV scherp in beeld. In zijn presentatie gaat de heer Boon in op dit grijze gebied,
met name het deel waar wij elkaars werk raken en ons werk horen te begrenzen.
Programma
13.30-14.00 uur
14.00-14.45 uur
14.45-15.00 uur
15.00-15.45 uur
15.45-16.00 uur
16.00-17.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie
Pauze
Vervolg presentatie
Evaluatie bijeenkomst
Afsluiting met een hapje en een drankje

Deelname en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het
evenement wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn
wij genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten op
22 november 2016 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

